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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIADUTOS/RS

                                                         ATA Nº 018/2021
  

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um (08.09.2021), às dezenove horas (19:00h), na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Viadutos, sito à Rua Anastácio Ribeiro-84, Centro, reuniram-se os Vereadores para a instalação da Sessão Plenária Ordinária. O Presidente da Mesa, Vereador Roberto Picoli verificando a existência do quórum e invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da Pátria Brasileira declarou aberta a Sessão Ordinária do dia 08 de setembro. De imediato temos as Atas n°15 coloco em votação os que concordam permaneçam como estão os que não concordam favor levantar-se, aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação a Ata n°016 coloco em votação os que concordam permaneçam como estão os que não concordam favor levantar-se, aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação a Ata n°017 coloco em votação os que concordam permaneçam como estão os que não concordam favor levantar-se, aprovado por unanimidade de votos. Peço que seja lido o Projeto de Lei nº 040/2021: Dispõe sobre a criação da Junta Administrativa de Julgamento e Recursos de Infrações Ambientais – JARIA, no Município de Viadutos, e dá outras providências. Coloco em apreciação se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Eu estava aqui com o que diz o Diário Oficial o que foi isto em maio de 2020 onde que ele estava prevendo que durante 24 meses as Prefeituras teriam que se adequar no caso este prazo termina em maio do ano que vem em 2022, mas observando o Artigo 20 ele diz que se aguardava este prazo de 24 meses aguardando que os Municípios tivessem uma equipe técnica, uma equipe de profissionais concursados ou via consórcios o que não consta nesta Lei, o que deveria constar na Lei e que a comissão será formada por funcionários, eu vou aprovar por acho muito interessante esta junta administrativa de recursos, mas ela não está bem de acordo com que diz o Artigo 21, onde ele ficou bem claro que profissionais concursados ou via consórcios, aqui só diz cargo efetivo, então acho que teria que no futuro quem sabe corrigir isto aqui, e põe realmente o que diz no Diário Oficial, que sejam funcionários concursados, aqui está no Diário Oficial que ela diz equipe técnica e profissionais próprios, concursados ou vias consórcios, mas aqui já está a Lei, a comissão não poderia ser CC, teria que ser um concursado no serviço público tudo tem que estar previsto em Lei, o que não está previsto em Lei não se faz e não se pode ser feito, então quando você quer pôr e regulamentar que a comissão e que este órgão for só por funcionários concursados tem que estar previsto em Lei, a partir do momento que não prevê a Lei que sejam concursados eu posso colocar um cargo de confiança um CC, então sempre na Administração pública tudo tem que estar previsto em Lei, o que não está previsto em Lei não se discute, e na Lei aqui é só um detalhe é uma coisa assim que nós poderíamos aprovar isto e depois que tiver que fazer as correções se faz no futuro, não vejo problema nisto, é só que me chama a atenção o fato que nesta portaria da Secretária do Meio Ambiente aqui deu um prazo de 2 anos para a Prefeitura se adequar e ter funcionários concursados ou através de um consorcio por outros Municípios, certo o prazo termina agora até abril, maio do ano que vem já está se criando a Junta Administrativa de recursos nesta junta Administrativa eu entendo que teria que ter servidor concursados assim como diz aqui nesta Portaria da FEPAM, e da Secretária de meio Ambiente não conta na Lei que são concursados, cargo efetivo mas vamos aprovar claro e depois se tiver que o Jurídico da Prefeitura analisar e tiver que fazer uma correção sem problema volta para esta Casa, e a gente corrige sem problema, só estou falando sobre o que eu penso sobre o assunto, obrigado”. mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste eu só vim aqui para que a gente possa  fazer uma complementação do Projeto de Lei claro será aprovado mas aqui aonde diz cargo  de provimento efetivo acredito que poderia ser complementado simplesmente que seja preferencialmente por cargo de provimento efetivo,  mas que esteja amparado na portaria na portaria conjunta da FEPAM  resolveriam o problema porque acredito que para formar comissão o Prefeito vai observar   a portaria então não precisaria citar talvez  só fazer uma complementação que ele teria seguir as regras prescritas na portaria talvez resolveria o problema mas com certeza a gente aprovaria a Lei talvez para um próximo momento a gente poderia acrescentar. Muito obrigado”. Mais algum Vereador. Coloco em votação o Projeto n°040 os Vereadores que concordam permaneçam como estão os que não concordam favor levantar-se, aprovado por unanimidade de votos. Peço que seja lido o Requerimento nº 014/2021:Solicita revisão e atualização dos valores de Auxílio Transporte Escolar e Profissionalizantes. Coloco em apreciação se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Antônio Pasini: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Eu coloquei este Requerimento de vários pais, e aluno a que vieram me procurar que realmente está defasada de2017 que não se faz mais correção então eu fiz este pedido eu fiz este Requerimento eu sei que talvez no momento não seja possível mas talvez pro ano que vem, o início do ano já se vai se estudando os cálculos o que se possa fazer com estes alunos, este auxilio transporte seria de Viadutos, Erechim, Getúlio Vargas, o ensino profissionalizante alguém que está fazendo ensino superior ou ensino técnico, aqui na Cidade então atendendo a este pedido  depois está bem alto está sendo cobrado 320, 00 reais para ir daqui até na URI no campos 2 aqui fora, estão recendo 75,00 reais eu só fiz uma comparação assim Gaurama eu peguei o Município de lá como exemplo tem transportadores que estão cobrando 150,00 reais e estão recebendo de auxilio transporte 90,00 reais é uma boa ajuda acho que isso deve ser estudado acho que todo ano deveria ser recalculado mas não deixar defasar tanto. Eu sei que ficaram vario anos sem correção. Desde 2017 sem, então ficaria mais fácil se fosse corrigido todo o ano. Peço que votem a favor é um pedido de pais e alunos, para que no ano que vem consiga dar um reajuste melhor para o melhor deslocamento. Obrigado.” Se mais algum Vereador deseja se manifestar. Peço ao vereador Vergílio que assuma os trabalhos da casa para eu poder me manifestar. Assumo os trabalhos e passo a palavra ao Vereador Roberto Piccoli: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Senhores Vereadores, população que nos assiste. Só parabenizar o Vereador Antônio Pasini pelo Requerimento e dizer que a gente já estava em contato com o Prefeito para justamente ter este reajuste para o começo do ano que vem agora é impossível de refazer este reajuste e os últimos 2 anos não teve este reajuste justamente por causa da pandemia colocar também aos Senhores Vereadores que a gente já está fazendo justamente com o Prefeito um estudo do dinheiro que a Câmara não vai gastar durante este ano, nos estamos pensando em dar um auxilio as Comunidades que a2 anos estão sem renda tem Comunidades que estão pagando a luz e agua pagando do bolso, do Presidente ou da Comunidade, enato a gente elogia o Antônio Pasini perlo Requerimento mas dizer que já estamos preocupados com esta situação eu acho que o aumento tem que vir mas a partir do ano que vem porque não tem como agora da pandemia e as Comunidades já estamos pensando Vergílio você que faz parte da Comunidade lá vocês sabem quanto as Comunidades estão sofrendo se é possível a gente vai fazer este estudo junto com a Administração esse for possível a gente vai fazer a partir do ano que vem vai repassar este dinheiro das sobras que a Câmara que não gasto durante o ano de 2021,obrigado”. Peço que o Roberto Picoli assuma os trabalhos desta Casa. Assumo os trabalhos desta Casa e deixo a palavra a disposição se algum Vereador deseja se manifestar. Coloco em votação o Requerimento n°014 os Vereadores que concordam permaneçam como estão os que não concordam favor levantar-se, aprovado por unanimidade de votos. Após analisado o expediente enviado a casa. Coloco a palavra a disposição na tribuna livre, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Tenho umas informações sobre o que está acontecendo, inclusive é com a empresa onde trabalho, a Corsan. Alguns dias atras teve a votação na Assembleia Legislativa autorizando a venda e passando o controle da Corsan para iniciativa privada. Foram 33 votos a favor da venda da Corsan e 19 votos contra. Só algumas informações sobre o que é a Corsan. A Corsan hoje ela fatura R$ 3,5 bilhões em um ano. Ano passado deu um lucro de quase R$ 500.000.000,00 reais. O governo do estado está prevendo uma venda que vai arrecadar R$ 6 bilhões com a venda da Corsan, nem dois anos de faturamento. Menos de 2 anos de faturamento é o valor que está prevista da Corsan. Tem outro problema que tem o marco regulatório que o governo Federal implantou, que ele determina alguns prazos de 100% de água em todas as casas, e o acesso ao esgoto com a cal tratado. A Corsan, o estado alega que não teria condições de fazer isso. Nesse marco legal que tem do saneamento que prevê a regionalização do saneamento no Rio Grande do Sul, assim como todo o país. Essa regionalização seria formar focos onde tem uma relação do município em outro. Essa regionalização ainda não passou pela Assembleia porque os municípios grandes não querem. Eles não querem, porque ate mesmo pelo sistema que a Corsan trabalha com subsídio cruzado, onde ela tira um lucro da cidade maior e investe em uma cidade menor. Um exemplo bem claro que temos é aqui em Viadutos foi feito 4 milhões em troca de rede, que se fosse pensando no lucro para a Corsan, não teria trocado. Outro exemplo é a rede de água que já foi aprovado e está sendo ampliada a rede de água que vai pra Floresta, R$ 500.000,00 reais, para 10 famílias. Iniciativa privada não vai fazer esse investimento para 10 famílias. O que o governo quer que os municípios façam, é esse novo contrato com essa nova empresa sem passar pela Câmara de Vereadores, sem ter discussão em plenário. Já tem vários pareceres e se entende que tem que ter essa discussão e a Câmara realmente tem que aprovar se o município quer fazer um novo contrato com quem for administrar a Corsan, até mesmo com essa nova regionalização. Se não passa a regionalização, não passa a venda também. Uma iniciativa privada com certeza não vai comprar Viadutos, Áurea, Mariano que tem um custo alto para manter e não dá lucro. Eles vão querer cidades do tamanho de Erechim que realmente dê um lucro considerável. Então, estamos no aguardo do que vai ser feito, quais os próximos passos, mas agora depende só dos municípios. Todos na grande maioria os municípios pequenos manifestaram contra essa venda, essa privatização, o interessante seria manter público e continuar com o subsídio cruzado. Viadutos é o município que mais tem tarifa associável, que são pessoas do nosso bairro, quem faz parte do Programa Bolsa Família eles tem um desconto e pagam praticamente a metade do valor da água. Isso tudo é subsidiado pelo Estado. Na iniciativa privada não vai ter, o município vai ter um monte de despesas a mais com os nossos munícipes, porque hoje a Corsan vende mil litros a partir de 5,90 mil litros e assim vai subindo, conforme o consumo, vai subindo o valor dessa água.; então não é caro, ela só cobra pelos serviços. E com a privatização vai ter todos esses funcionários que são concursados, o problema vai ser desfazer da capital, desfazer da arrecadação e continuar com a despesa. Então, isso vamos ver o que vai acontecer no futuro. A discussão vai vir para a Câmara, com certeza o Prefeito vai trazer para discussão quando termos que renovar esse contrato para a Câmara. Porque nenhum Prefeito vai bater no peito e assumir sozinho de assinar esse contrato. Ele vai passar pelo Legislativo para que se tenha a discussão e o legislativo decida o que vai ser feito. Desde o início do ano, onde teve um depósito de poucos milhões no cofre do estado, o governo do estado proibiu de se passar os recursos da Corsan para o cofre único, está ficando tudo lá no cofre da Corsan. Então, quem comprar, vai comprar com um cofre lá de R$ 1 bilhão; isso é bem interessante. Mudando de assunto, boa essa iniciativa do Senhor Presidente, para ajudar as comunidades com o que sobra daqui na nossa Câmara, até a título de informação, o nosso orçamento do ano que vem, do município cerca de R$ 27.000.000,00 reais, o duodécimo que é a parte que compete a Câmara são 6%, nós teríamos direito, aqui a Câmara receber por ano R$ 1.620.000,00 reais, claro que o acordo que se tem com a mesa diretora e o município é de nunca se prender esse valor todo. Sempre todos os meses conforme as despesas da Câmara a prefeitura deposita, faz os pagamentos necessários, não deixando nenhum recurso preso, se fosse diferente, se nós vereadores exigíssemos que a prefeitura tem que depositar os 6 % do duodécimo da Câmara são R$ 1.620.000,00 reais. A Câmara não gasta 1/3 deste valor no ano. Claro que o calculo que se faz aqui na Câmara é outra, acaba sobrando R$ 100.000,00 reais, sempre com base no exercício anterior. Mas se fosse seguir a lei do que determina a lei, nós teríamos esse valor. É muito bom usar o dinheiro da Câmara que sobra para ajudar as comunidades do interior. Outra informação, os senhores sabem que estamos sem raio X faz uns dias ali no hospital. O hospital comprou um Raio X novo, deve estar no final do treinamento do pessoal, custou mais de R$ 300.000,00 reais, o custo do raio X digital, os programas e o treinamento do pessoal, e o mais importante disso tudo é que esse valor não é de emenda do nosso partido, não foi 1 real da prefeitura para a compra desse Raio X. isso foi com recurso só do hospital, graças ao empenho da administração, dos funcionários, da direção do hospital eles conseguiram comprar. Sem ninguém dar 1 real, ao menos por enquanto, talvez no futuro se tenha intenção da prefeitura ajudar com algum valor, ou conseguirmos uma emenda que seja direcionado direto para pagamento desse raio X. Mas hoje o valor para a compra do Raio X é único do hospital. Quero parabenizar o Dico, a Andrea, os funcionários do hospital a toda a direção do hospital pelo o que estão fazendo pelo nosso município e pela região. Obrigado.” A palavra está a disposição, se mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste, bem colocado do meu colega Oslen a respeito da CORSAN  o governo só pensa em vende já tem pouco que pertence ao nosso  estado que já pegou, vende-o tudo e agora colega disse quem em 2 anos o valor que vão ganhar em dois anos a CORSAM ia dar de lucro então imagina o resto da vida que vai ter o Rio Grande do Sul se o mundo não acabar vão  fazer o quê para 2 anos resolve o problema um ano e depois os Municípios vão pagar os Municípios pequenos ele falou então todos juntos tem que defender e não fazer isto que eles querem fazer não sei qual a intenção do Governador fazer isto aqui porque vende, vende os mas pode contar com nós para algum coisa  a gente no que puder ajudar é uma vergonha executaram aprovaram não sei se é do meu partido se for do meu partido que tome vergonha na cara primeiramente porque é uma coisa que ele não pensa no nosso povo, e também quero falar um pouco hoje  a respeito que está acontecendo no nosso Brasil, lá fora os protestos que tá acontecendo que Deus abençoe que se encaminhe  para uma coisa melhor não tem vandalismo ao menos não tem brigas e não queremos muita coisa né só que os cara lá de cima não são fácil de lida né é tudo como eles querem e nós aqui tu não pagando e vamos pagar  provavelmente mais para frente então a  política tá o povo tá revoltado o povo ele cansou de  ficar quieto e ele foi para  as ruas como vocês viram muita gente aqui no nosso município parabéns por esses que foram ontem que a gente ouviu outras vezes dava umas os protestos mais violentos, agora não tem violência  respeitam a polícia também eles respeita as autoridade, então a gente fica preocupado com o futuro abençoe quem tem filhos pequenos, o que pode acontecer que DEUS abençoe decidam uma coisa melhor esse país nosso para este Pais nosso país é rico não precisa depender se tu vai analisada de nenhum país é os outros que dependem de nós, que nós temos todo o tipo de alimento o Brasil produz seja verão ou inverno é os outros que dependem de nós e eles querem colocar dizendo para nós que nós dependemos dos países nós não dependemos dos outros países não, eles que precisam da  comida brasileira Brasil é o único país do mundo que pode aumentar plantações sem derrubar árvores o Brasil é o único, que nós temos nessa pressão hoje vivendo então a gente vê o povo unido ao lado do governo de outras vezes eles faziam diferente hoje por volta junto com o governo para tentar resolver aquela corja que nós temos lá né a gente fica meio aborrecido com essas coisas e também a iniciativa que o Beto falou que estão estudando para ajudar as Comunidades as outras vezes foi ajudado com os outros Prefeitos só que desta vez temos que ter um  cuidado em  que maneira né que as outras vezes as comunidade tinham que comprar um item e apresentar nota né, tipo nós lá na Comunidade de São Pedro compraram um freezer  e está vez não precisam comprar  as Comunidades precisam um dinheiro para apagar as contas porque a gente vê e sou socio em São Pedro e em 2 anos desta epidemia a Comunidade é pequena nós não tivemos mil reais de lucros nem abrimos a bodega porque tem pouca gente, então vai ser bem vinda para a Comunidade e também quero falar um pouquinho da Administração do trabalho que estão fazendo no interior do Município terminaram a Região da Vila Rica e estão vindo apara a região de cá, pelo excelente trabalho que estão fazendo se vocês tiverem a oportunidade algum Vereador de andar no interior de Viadutos como esta ficando o trabalho no interior de Viadutos nos 5 ou 6 meses da Administração eles estão mais começaram a trabalhar em março,  mais ou menos nas estradas nossas e ver o trabalho que eles tiveram no passado a gente via que as estradas e tinham bastante dificuldades e não julgo as Administração tinham dificuldades maiores tinham que escolher por onde ir, e hoje venho dizer a vocês que estradas ruins no Município de Viadutos não tive de conversa com o Prefeito nos temos no Canavial umas partes que tem umas pedras se não no resto a maioria, na maioria das estradas na Geral estão boas  e mais ainda eu fico feliz em ver, a Administração atende as Comunidades onde estão passando, eles estão  cascalhando se um produtores pedem 2 carga de cascalho porque tem condições, porque a Prefeitura tem o cascalho tem a matéria prima, a Prefeitura não diz não para ninguém, seja companheiro seja adversário, então a gente como Vereador estando do lado do Prefeito muita vezes a gente se sente feliz, em falar isto aqui, estão de parabéns muito se falam que quando um Prefeito e um Vice ganham a Reeleição é só para ganhar a Reeleição não é para trabalhar e nós aqui em Viadutos ao contrário e na saúde, na educação, vocês sabem que o trabalho que estão fazendo, a saúde de Viadutos eu sempre disse que sempre esteve boa, o que eles fazem no posto pela nossa saúde muito maravilhoso, a educação buscam na porta de casa, nesta parte sempre foi muito bem e mais coisas novas vai vir, eles vão fazer mais coisas boas na Cidade e eu cobro muito da Administração sempre falei com Claiton e o André sempre falei francamente com eles e pedi para eles fazerem um trabalho no Bairro Esperança, que aquele povo merece um calçamento lá em baixo porque eu passo as vez em quando por lá e vejo a dificuldade que eles enfrentam lá e segundo o Prefeito eles vão fazer todo o calçamento no Bairro Esperança e não adiante ir fazer lá um asfalto se não fazer esgoto fazer as coisas bem feitinha para algum dia no futuro, sim sonhar com um asfalto mas se eles um bom calçamento que já não tem aquela poeira nem que fica algum buraco no calçamento já fica bom para eles a gente sempre sonha com calçamento, resolveu o problema do calçamento a gente sonha que um dia venha o asfalto, e que na gente eu comprei mais um fusca sonhava um caro melhor, vai sempre sonhando uma coisa melhor mais não é fácil,  para a Administração chegar lá mas aqui a pouco a Administração faz o calçamento a outro um dia pode fazer o asfalto então quero parabenizar a Administração pela atenção que eles estão dando no setor da agricultura, tem uma dificuldade hoje agora já foi licitado do caminha de esterco, vai resolver este problema também enato a gente se sente feliz em poder vir falar estas palavras, obrigado”. Mais   algum vereador com a palavra vereadora Carla Toniolo: “ senhores Vereadores senhoras Vereadoras, quanto a privatização da CORSAN, acredito Vereador Oslen você terá todo o apoio no que precisar da nossa cidade porque realmente se houver a privatização quem paga a conta sempre é os municípios menores então quanto a isso a gente terá todo o nosso apoio para a não privatização quanto as comunidades quanto ao dinheiro que será distribuído para as comunidades  eu acho que é uma ação que a Câmara de Vereadores tem que batalhar muito para conseguir né. Para que o ano que vem a gente consiga realmente destina este dinheiro e escolher uma maneira que realmente eles consigam pagar a conta  por causa destes 2 anos de pandemia porque as comunidades sofreram tanto  e tiveram tanto prejuízo quanto o comercio , quanto a agricultura e as comunidades também tiveram este prejuízo,  então eu acho que a gente vai batalhar para que isto aconteça, aconteceu eu vim aqui na verdade para divulgar eu não poderia deixar de vir aqui para divulgar uma ação que está sendo feita na unidade básica de saúde reação do Setembro Amarelo o Setembro amarelo é um mês de promoção a vida e prevenção ao suicídio, a unidade básica de saúde através da nossa psicóloga Natiele ela está fazendo um trabalho juntamente com as agentes comunitárias de saúde, um trabalho onde as agentes comunitárias elas, elas estão diretamente nas casas elas estão visitando as amigas fazendo um trabalho, elas estão divulgando, orientando, fazendo alguma investigação para ver se realmente existe algum fator de alguns fatores de risco nestas famílias visto que hoje  no nosso município, a gente já tem um grande número de adolescentes que se automutilam, e automutilação e ela leva ao riso do suicídio, então olhando por estes olhos,  a gente tem que tomar o cuidado muito especial principalmente com estes adolescentes então eu quero parabenizar as  agente de saúde e a nossa psicóloga elas estão muito comprometidas neste trabalho elas estão desenvolvendo um trabalho assim bem bacana em relação ao Setembro Amarelo quero também pontuar que a Secretaria de Assistência Social e o Cras e a secretaria de educação também estão engajadas nessa campanha também estão promovendo ações elas também estão divulgando elas são sempre muito parceira em divulgar orientações sobre Setembro Amarelo, prevenção do suicídio então parabenizar e agradecer as gestoras, Administração Municipal que sempre apoiaram a saúde e sempre promoveram a população essas campanhas a toda a comunidade eu acho que esse é um tema muito importante afinal aqui na nossa que cidade a gente tem índice de suicídios que aconteceram né, então eu acho que começa por aí é uma orientação é sempre muito importante, então eu como sou da área da saúde não poderia vir aqui deixar de divulgar esta campanha e até orientar se alguém tiver conhecer alguém tiver algum problema na família pode ir procurar a unidade de saúde pode procurar Assistência Social e procurar ajuda para que não chegue  ao risco do suicídio,  em relação ao RX do hospital nós estávamos conversando com o Dr Darlan e ele até falou para a gente tentar fazer uma Emenda parlamentar para conseguir o Raio-x e até nós temos um Deputado que a gente tem em comum, assim até conversou mas questão de 2, 3 meses ele disse Carla não vai precisar mais que o hospital realmente já tem dinheiro e vai adquirir,  fiquei muito contente muito feliz, quero parabenizar administração quero aproveitar a oportunidade para agradecer e deixar aqui meu registro da qualidade do atendimento e da atenção do Hospital tive um familiar hospitalizado ficou praticamente 30 dias hospitalizado e a qualidade atendimento do Hospital é assim excelente de primeira qualidade não perde para um  Hospital de centro a maior muito,  obrigada”. Peço que o Vergílio Bicz assuma os trabalhos desta Casa, assumo os trabalhos desta Casa e passo a palavra para o Vereador Roberto Picoli: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste, à 40 dias atrás eu tive que fazer um RX Oslen e ai a decepção foi grande quando eu estava mal, e o médico pede o RX eu vou tentar fazer o raio-x e eu só fui o resultado depois de 10 dias então a pessoa pode morrer de qualquer coisa então, parabéns hospital  por esta aquisição  do Rx até o Vice Presidente o Titi ele tinha me passado que foi dinheiro exclusivo do hospital parabenizar o hospital por esta aquisição eu acho eu sou meio leigo eu acho que eu vai mudar esse prazo de espera de uma pessoa para saber o resultado do RX quanto ao atendimento do Hospital a Carla está aqui também precisei atendimento a poucos dias não estive bem de saúde  o hospital de Viadutos não é só o hospital as pessoas que atendem dentro do hospital eu nunca fui a Porto Alegre para ser tratado mas o que a gente sente aqui no hospital é que está em casa, é  médico é enfermeira a saúde como todo não podemos reclamar,  e não só aqui eu tive que ir a Erechim sentei lá fui no  cardiologista o médico levantou da cadeira e sentou do meu lado hoje precisaria mais de 1 milhão de médicos para suprir a necessidade médicos, este médico por 45 minutos ficou do meu lado conversando, então tu chega lá no médico e diz tu tem isto daqui, e vai pra casa tem que parabenizar eu fui depois tive que fazer uma sessão de sangria, quando me tiram todo aquele sangue eu disse vão me matar eu desmaiei, quando eu acordei com médico e 2 enfermeira do meu lado  não  me deixaram sair quando não estava bem, então eu acho que antigamente não era assim, na saúde num todo tem que parabenizar hoje a gente é bem tratado, Vergílio quanto é importante a continuidade o prefeito e o Vice estão continuando um trabalho que não teve no Estado nos dizia que o Sartori ia fazer, da saudade  hoje o Eduardo Leite quer vender a Corsan, está vendendo tudo e quer ser até candidato a presidente, ele acha que esta lá em cima, então nos avisa que o gringo estava com a razão, a sorte do Eduardo foi a pandemia está vindo muito dinheiro eles não divulgam o Governo Federal está injetando muito dinheiro no Estado por isto está se equilibrando, do Bolsonaro tem que dar os parabéns deste pessoas que saiu eu estou sentindo que a preocupação do Bolsonaro e do estão com ele o voto impresso esta começando a realidade, eu não acho que até então não teve problema nas urnas eletrônicas, mas a globo divulga que o Lula ganha em 1 turno e  gente olha na tv quarteirões de gente será que o Brasil tem 3 vezes mais gente do que eles dizem, que é impossível tu olhar todo a aquela gente e o Bolsonaro perde no 1 turno, eles estão preparando para fazer alguma coisa nas urnas, não estão querendo aceitas a decisão do povo, deixa o home concorrerem, vamos no papelzinho que não tem roubo, antigamente nos fazia isto, não estou dizendo que deu problema não tenho a esta certeza, tem boatos que foi que teve fraude mas não tem esta certeza,  dias atrás eu cruzei com uma pessoas Curitiba e o cara me disse eu estava indo pro meu trabalho eu sou Vereador, queria que você levasse os parabéns à  Administração e a o hospital de Viadutos,  este cara de Curitiba veio passear, os familiares dele daqui  caiu quebrou o braço precisou de  cirurgia voltou a Curitiba voltou pra cá, tudo encaminhado através do Hospital e da Saúde de Viadutos, eu não tenho palavra eu vou falar pro Brasil inteiro, então como a gente se sente bem uma pessoas de Curitiba veio aqui aconteceu este fato e foi bem atendido, então acho que a gente reclama de coisinha mas a gente tem que rever que no geral não estamos mal, os repasses para as comunidades vai depender de todo nos Vereadores, por que o Oslen tem  mais intimidade com São José, o Vergílio São Pedro, eu São Pelegrin, acho que cada um vai ter conversar com o pessoal da Comunidade e de repente ver todo juntos fazer uma reunião e ver qual a necessidade, hoje precisamos de 1000 reais, de 2 mil reais, e a gente vai isto pro Prefeito que a Câmara sobra como o Oslen disso sobra muito dinheiro, sei que o ano passado sobrou, este ano vai sobrar, não tem porque a Administração não está mal está bem de recursos, não tem porque nos deixar esta Comunidades sofrendo quando nós podemos ajudar e nos fomos eleitos pelos votos das Comunidades, obrigado”. Peço que o Vereador Roberto Picoli reassuma os trabalhos desta Casa e deixo a palavra a disposição se algum Vereador deseja se manifestar. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar, encerro a presente sessão e convoco todos os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia 20 de setembro. Boa noite a todos, obrigado.





